
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί σχεδίου νόμου «περί συμπληρώσεως καί τροποποιή-

σεως τής «περί'Οργανισμού Λ'.μένος Πειραιώς Νομοθε
σίας καί άλλων τινών διατάξεων».

//υος τί/ΐ· ΒθΓ/.ί;>· (tor i/> tor

1. Διά τοΰ κροτεινομένου σχεδίου νόμον επιδιώκεται ή 
ρύθμισις έκί νέας βάσεως (ορισμένων ούσιώδους σημασίας 
θεμάτων Λιοικήσεως. Λειτουργίας καί Έκμεταλλεύσεοος 
τοΰ ’Οργανισμού Λιμένος Π ειραιώς πρός τον σκοκόν τής 
άκοδοτικωτέρας έξυκηρετήσεως τοΰ προορισμού αύτοϋ.

Οΰτω δια τοΰ εν λόγω σχεδίου ό ’Οργανισμός : κ) 
Άκκλλάτσεται άκό κεριττούς γρατειοκρατικονς φραγμούς 
διά τοΰ περιορισμού των κερικτώσεων. έφ’ ών απαιτείται 
έγκρισις ’ Τκουργοΰ. β) αποκτά Διοικητικόν Συμβούλιου 
εΰρυτέρου φάσματος, γ) άνακτα άκολεσΟείσας άκαλ'/.αγάς 
διά νά καταστή ο’.κονομικωτέρχ ή εκιβάρυνσις τής έκμεταΛ- 
λεύσεους καί έντεΰθεν τοΰ έμκορεύματος.

Ωσαύτως διά τοΰ σχεδίου ρυθμίζονται έκί ορθολογικών 
βάσεων τά των έκιχορηγήσεων καί οικονομικών ένισχύσείον. 
ίκανοκοιοΰνται δίκαια αιτήματα τοΰ κροσωκικοΰ καί καραλ- 
λήλως ρυθμίζονται ώρισμένχ θέματα καταστάσεως αύτοϋ 
διά την καλλιτέραν λειτουργίαν τής Υπηρεσίας καί τέλος 
Οεσκίζονται ώρισμένα αναγκαστικά μέτρα, οκού άκαιτεί 
■τούτο ή καλή χρήσις τών ευκολιών τοΰ λιμένος. διά νά άκαλ- 
λαγή ο λιμήν άκό τά κατεσκχρμένχ σ’ αυτόν αδρανή ναυαγή- 
ματα. ώς καί τά κάσης φϋσεως κλωτά ναυαγήματα, άτινα 
τελοΰν ύκό τό νομικόν καθεστώς τής κατασ/έσεως. άκαγο- 
ρεύσειυς άκόκλου κ/.κ.

2. Προς κραγμάτωσιν τών ανωτέρω έκιφέρονται οί κατω- 
τέρω άναλυτικώς έκτιθέμεναι αντικαταστάσεις, τροκοκοιή- 
σεις καί συμκληρώσεις εις τάς διατάζεις τοΰ ώς νΰν ισχύει 
βασικού Άν. Νόμου 1559/50 «κερί ’Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς» (ΦΕΚ 252/29.10.50 τ.α) κυρωθέντος, διά τοΰ 
Ν. 1630/51 Είδικώτερον κατ’ άρθρον :

"Αρθρου 1.

J. Ύκό τής διατάξεως τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 4 
τοΰ διά τοΰ Ν*. 1630/51 κυρωθέντος Λ.Ν. 1559/50 προβλέ- 
κεται ότι: «1)εΐς την έννοιαν τής ύκό τοΰ ’Οργανισμού 
Λιοικήσεως τοΰ Λιμένος Πειραιώς κεριλαμβάνοντατ τά 
έργα, ή άσφάλεια τών έν κεριοχή αύτοϋ εμπορευμάτων καί 
εγκαταστάσεων κατά κλοκής ή φθοράς κ.λ.κ.».

Ή περιλαμβανομένη άνωτέρω εις τάς αρμοδιότητας τοΰ 
ΟΛΠ έκφρασις «ασφάλεια» κατέστη αδόκιμος, δεδομένου 
ότι ή κρμοδιότης τής άστυνομεύσεως τών λιμένων άνήκε 
εις τό Λιμενικόν Σώμα.

Πρός άκοφυγήν συγχύσεως αρμοδιοτήτων κροτείνεται 
διά τής καραγράφου 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου ή άντικα- 
τάστασις τής λέξεως ταύτης διά τής καταλληλωτέρας λέ
ξεως «διαφύλαςις» ήτις καί προσιδιάζει περισσότερον πρός 
τό έργου καί την αποστολήν τοΰ ΟΛΠ.

’Επίσης διά τής προσθήκης τής φράσεως «ώς θεματοφύ- 
λακος τούτων» προσδιορίζεται πληρέστερου ή έκτχσις τής 
ευθύνης τοΰ ’Οργανισμού εις τάς περιπτώσεις φθορών καί 
κλοπής τών άκοκειμένων εις τήν λιμενικήν περιοχήν εμπο
ρευμάτων. Ούτως ή διάταζις αύτη διαμορφοΰται ώς έζής :

«1. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 4 τοΰ διά τοΰ Ν. 1630/51 
κυρωθέντος Λ.Ν.' 1559/1950 άντικχθίστατχι ώς άκολού- 
Οως :

1. Εις τήν έννοιαν τής ύκό τοΰ ’Οργανισμού Λιοικήσεως 
τοΰ Λιμένος Πειραιώς περιλαμβάνονται τά κάσης φύσεως 
έργα, ή διαφύλαςις τών έν περιοχή αύτοϋ εγκαταστάσεων 
κατά κλοκής ή φθοράς, καθώς καί τών εμπορευμάτων ώς 
θεματοφύλακος τούτων ......

2. Ύκό τής καραγράφου 3 τού άρθρου 4 τού διά τοΰ Ν. 
1630/1951 κυρωθέντος Λ.Ν. 1559/50 όρίζετο ότι :

«3. Ό ’Οργανισμός είναι αρμόδιος διά τον Κανονισμόν 
τής κροσορμήσεως, αγκυροβολιάς καί κλευρίσεως τών

πλοίων καί ναυπηγημάτων ώς καί παντός πλωτού μέσου, 
τη.ρών έκί τοΰ κροκειμένου ένημέρους καί τάς λοικάς ένδια- 
φερομένχς ’Λρχά.ς τοΰ Λιμένος.

Πλήν τών περιπτώσεων καθ’ ας λόγοι Δημοσία; Τάξεως 
ή Δημοσίας Ασφαλείας επιβάλλουν τήν μετά τοΰ Κεντρικού 
Λιμένα; χ ε ίου συ νεννόη σι ν ».

Εκηκολουθησεν τό άρθρον 141 τοΰ Ν.Δ. 187/73 «κερί 
Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικκίου-Κ.Δ.Ν.Δ.» το όποιον 
ίσχυσεν άκό 3.4.74 καί διαλαμβάνει οΰτω :

«Γε νικαί άρμοδιότητες Διοικητικής Αστυνομίας. Λί 
Λιμενικά·. Άρχαί έν τή ένασκήσει τής αστυνομικής των 
αρμον’.οτητο; : α) Ρυθμίζουν τήν κίνησιν, τήν στάθμευσιν. 
την μεθόρμησιν και τήν αγκυροβολιάν, τήν ασφάλειαν καί 
τήν τάξιν εν γένει έν τή κεριφερεία των. Εις τούς λιμένας 
ένθα εδρεύει οργανισμός επιφορτισμένος με τήν πλήρη οικο
νομικήν έκμετάλλευσιν τοΰ λιμένος. άκαιτεϊται συνεννόησις 
μετά, τούτου, διά. τήν στάθμευσιν. μεθόρμησιν καί άγκυροβο- 
λίαν προς φόρτωσιν ή έκφόρτωσιν. φορτηγών πλοίων».

Έν οώει τής τελευταίας ταύτης μεταγενεστέρας διχτά- 
ζεως τού Κ.Δ.Ν.Δ. ήγέρθη θέμα κατανομής αρμοδιοτήτων 
μεταξύ ΚΛ Π καί ΟΛΠ.

3. ’Επειδή τό κυριαρχούν στοιχείου εις τούς έμκορικούς 
λιμένας, ώς ό τοΰ Πειραιώς, είναι ή ταχεία άσφαλής καί 
οικονομική διακίνησις τών φορτηγών”πλοίων, ό δέ“ καθο
ρισμός τών θέσεων αγκυροβολιάς καί κλευρίσεως τών 
πλοίων αύτών αποτελεί μίαν τών βασικωτέρων προϋποθέ
σεων τής έκιδιώξεως αύτής. άκεφασίσθη ότι ή πρωτοβου
λία θά πρέπει νά. ανήκει εις τήν οικονομικήν μονάδα τήν 
έχουσχ τήν εύθύνην τής έκμεταλλεύσεως τοΰ λιμένος καί έν 
κροκειμένω εις τον ’Οργανισμόν Λιμένος.

Ούτως έν παραγράφω 2 τοΰ αύτοϋ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου 
ορίζεται :

«3. Ό ’Οργανισμός είναι άρμόδιος διά τον Κανονισμόν 
τής προσορμίσεως, άγκυροβολίας, πλευρίσεως καί πρυμνο- 
δετήσεως τών πλοίων καί ναυπηγημάτων ώς καί παντός 
πλωτού μέσου.

Διά τά ’Επιβατηγέ, πλοία ό ’Οργανισμός ορίζει τάς θέσεις 
πλευοίσεως καί πουοινοδετήσεως καί ένηαεοώνει σχετικώς 
τό ΚΛΠ.

Είδικώς έκί πολεμικών πλοίων καί δρομολογημένων 
Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών πλοίων έσωτερικοϋ, τό Κ.Λ.Π. 
ορίζει τάς θέσεις πλευρίσεως καί πρυμνοδετήσεως εις τά 
ύκό τοΰ ’Οργανισμού έκάστοτε οριζόμενα καί διατιθέμενα 
κρηπιδώματα καί ενημερώνει τον ’Οργανισμόν.

Ό ’Οργανισμός δύναται νά χρησιμοποιή εκτάκτως 
κατόπιν συνεννοήσεως μέ τό Κ.Λ.Π., τά κρηπιδώματα 
ταΰτα, οσάκις άνάγκαι τής έμπορευματικής κινήσεως έπι- 
βάλλουν τοΰτο.

Ωσαύτως κροκειμένου περί πλοίων διώξεως λαθρεμπο
ρίου τοΰ Υπουργείου Οικονομικών τό Κ.Λ.Π. κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τοΰ Προϊσταμένου Διευθυντοΰ τής 
Δ/νσεως Τελωνείων Αττικής ορίζει τάς θέσεις πλευρίσεως 
εις τά ύπό τοΰ ΟΛ Π διατιθέμενα κρηπιδώματα καί ενημε
ρώνει τον ’Οργανισμόν αύτόν».

4. Ούτω διά τής προτεινομένης διατάξεως καθορίζεται 
πλέον σαφώς ή εκτασις τής κατά τά άνωτέρω άρμοδιότητος 
μεταξύ Λιμενικής Αρχής καί ΟΛΠ, εις τρόπον ώστε ό 
μέν ’Οργανισμός, ώς έχων τήν γενικήν έκμετάλλευσιν τοΰ 
λιμένος Πειραιώς καθίσταται άρμόδιος νά κανονίζη καί νά 
συντονίζη τά τής υποδοχής τών φορτηγών (κροσορμήσεως, 
άγκυροβολίας. πλευρίσεως καί πρυμνοδετήσεως), ή δε 
Λιμενική Αρχή έγγυωμένη τήν έξασφάλισιν εύταξίας 
καί κυκλοφορίας διά τήν έπιβαττκήν κίνησιν ορίζει τάς θέ
σεις πλευρίσεως καί πρυμνοδετήσεως τών δρομολογημέ
νων άκτοπλοϊκών έπιβατηγών πλοίων έσωτερικοϋ τών πο
λεμικών πλοίων, καθώς έπίσης καί τών πλοίων διώξεως 
λαθρεμπορίου κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ Προϊστα
μένου Δ/ντοϋ τής Δ/σεως Τελωνείου Αττικής.
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Ο. Διά της παραγράφου 3 τού άρθρου 1 τού σχεδίου 
καταργοϋνται οί διατάξεις των — αρ. 4 καί'5 τοΰ άρθρου 4 
τοΰ διά τοΰ Ν. 1630/51 κυρωθέντο; 1559/1950.

Εΐδικώτερον : α) σύμφωνα μέ τήν παρ. 4 ό ΟΛΠ ήδύ- 
νατο νά καταρτίση ιδίαν υπηρεσίαν άσφαλείας μέχρι δια- 
κοσίων άνδρών διά την έκτέλεσιν τής άνατιθεμένης αυτοΰ 
ασφαλεία; τοΰ λιμένος. Ή διάταξις αΰτη καταργεΐται 
δεδομένου ότι τό θέμα τής φυλάξεω: των εμπορευμάτων 
θά έξετασθή επί νέας βάσεως διά μεταγενεστέρων διατά
ξεων καί

β) Σύμφωνα μέ την παρ. 5 ό ΟΛΠ ειχεν ώς αρμοδιό
τητα. την κατάρτισιν καί λειτουργίαν ειδική: πυροσβεστι
κή: Υπηρεσία:. Ή διάταξις αΰτη ομοίως καταργεΐται. 
δεδομένου ότι αΰτη είναι άνευ άντικειμένου άφ’ ότου πυρα
σφάλεια της Λιμενικής περιοχής καλύπτεται υπό Σταθμών, 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, λειτουργούντων εντός της 
περιοχής ταύτης.

6. Εις τό άρθρον 4 τοΰ διά τοΰ X. 1630/] 951 κυρωθέν- 
τος Λ.Λ. 1559/50 προστίθενται διά τής διατάξεως τής 
παρ. 4 τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου δύο νέαι παράγραφοι 16 
καί 17 κατά τά: οποίας :

α) Παρέχεται εις τον 'Οργανισμόν ή δυνατότης χρησι- 
μοποιήσεως τμημάτων τής περιοχής του ώς σταθμών αύτο- 
κινήτων έναντι δικαιώματος σταθμεύσεως. _

Διά τής διατάξεως τής προστιθεμένης παραγρ. 16 έπι- 
ζητεΐται ή διευθέτησις τοΰ θέματος σταθμεύσεως τών αυτο
κινήτων IX τών μετά τοΰ ΟΛΠ συναλλασσομένων προς 
καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τούτων καί προς άποτροττήν τής 
παρεμβολής δυσχερειών εις την κυκλοφορίαν τών οχημάτων 
έ τός τής χερσαίας ζώνης τοΰ ΟΛΠ. ενώ παράλληλα θά 
προκύψη καί οικονομική ωφέλεια διά τόν ΟΛΠ.

β) Διά τής παρ. 17 προβλέπεται ότι προκειμένου τό 
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιώς νά εκδίδει ειδικούς Κανο
νισμούς Λιμένος οί όποιοι νά ρυθμίζουν θέματα ασφαλείας 
καί γενικής αστυνομίας τών εις την αστυνομικήν δικαιο
δοσίαν τοΰ Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς ύπαγομένων 
χερσαίων περιοχών τοΰ Όργανισμοΰ, απαιτείται προη
γουμένως καί ή γνώμη τοΰ Δ.Σ. τοΰ ΟΛΠ.

’Λρθρον 2.

1. Ύπό τοΰ άρθρου 7 τοΰ διά τοΰ X. 1630/1951 κυρω- 
θέντος Α.Χ". 1559/50 ώς έτροποποιήθη ύπό τοΰ άρθρου 2 τοΰ 
X". 2323/1953 προεβλέπετο ώς ανώτατο όργανον Διοικήσεως 
τοΰ Όργανισμοΰ τό Διοικητικό Συμβούλ.ιο άποτελούμενο 
έκ τοΰ Προέδρου αύτοΰ καί δώδεκα μελ.ών.

Διά τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Χ. 65/67 καί 
τών κατ’έξουσιοδότησιν αύτοΰ έκδοθεισών κοινών'Υπουργικών 
Αποφάσεων, περιωρίσθη ή σύνθεσις τών Διοικητικών Συμ
βουλίων όλων τών Χ.Π.Δ.Δ. εις επτά μέλη συμπερι/.αμβανο- 
μένου καί τοΰ Προέδρου. Τοιουτοτρόπως τό νΰν ίσχΰον διά 
τόν ΟΛΠ Δ.Σ. είναι έπταμελές άποτελούμενον :

1. Έκ τοΰ Προέδρου.
2. Έκ τοΰ έν ενεργεί α ή διατε/.έσαντος ή όμοτίμου Καθη- 

γητοΰ τών Λιμενικών ’Έργων τής Άνωτάτης Σχολής πολ.ι- 
τικών Μηχανικών τοΰ Έθνικοΰ Μετσοβίου Πολ.υτεχνείου.

3. Έκ τοΰ Κεντρικού Λιμενάρχου.
4. Έκ τοΰ Διευθυντοΰ Τελ.ωνείου Πειραιώς.
5. Έκ τοΰ Προέδρου Εργατικού Κέντρου Πειραιώς.
6. Έξ ενός εκπροσώπου τοΰ Χαυτικοΰ Επιμελητηρίου 

Ελλ.άδος. Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς καί Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητη
ρίου Αθηνών άπό κοινού.

7. Έξ ενός έκπροσοιπου τής Πανελληνίου Ένώσεως .Ναυ
τικών Π ρακτόρων ή τής Διεθνούς Ναυτικής Ένώσεως.

2. Διά. τής διατάξεως τοΰ άρθρου 2 τοΰ Σχεδίου έπιδιώ- 
-ιεται :

1) Ή διεύρυνσις τοΰ υφισταμένου 7μελ.οΰς Δ.Σ. διά. τής 
συμμετοχής εί; αυτό : α) Τοΰ έκάστοτε Δ/ντοΰ Τιμών καί 
Εισοδημάτων τοΰ Υπουργείου Συντονισμού, β) ενός εκπρο

σώπου τοΰ Μονίμου Προσωπικού καί ενός Εργατικού Προ
σωπικού τοΰ ’Οργανισμού, γ) δύο ειδικών Οίκονομολ.όγων 
ή Συγκοινωνιολόγων εις τά θέματα Λιμένων.

Οΰτω το Δ.Σ. τοΰ’Οργανισμού άποτελ.εΐται έκ τοΰ Π ροέ- 
δρου καί δώδεκα μελ.ών, ώς καί πρότερον καί θά είναι ώς έκ 
τούτου περισσότερον άντιπροσωπευτικόν δεδομένου ότι θά. 
μετέχουν άφ’ ενός μέν ό Πρόεδρος καί οί έκπρόσωποι τών 
'Υπουργών Συντονισμού. Οικονομικών καί Εμπορικής Ναυ
τιλίας έκφράζοντες τήν Κυβερνητικήν Πολ.ιτικήν. άφ’ετέρου 
δέ εκπρόσωποι Παραγωγικών Τάξεων ευρισκομένων εις ά- 
μεσην σχέσιν προς τόν λ.ιμένα. έκπρόσουποι τοΰ εργατικού καί 
μονίμου προσωπικού Ο.Λ.Π. έκφράζοντες τά. προβλήματα 
τών έργαζομένων ώς καί τών έν τή έκτελ.έσει τών καθη
κόντων των άναφυομένων αναγκών τοΰ λ.ιμένος καί τέλ,ος ει
δικοί έπιστόμονες οΐτινες θά συμβάλλ.ουν εις τήν τεχνολ.ογι- 
κήν καί οικονομικήν άνάπτυξιν τοΰ λ.ιμένος.

2) Ό περιορισμός τών τακτικών συνεδριάσεων τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου εις μία κατά, μήνα λ.όγω τής κατά τό 
μεθεπόμενον άρθρον έπιδιωκομένης ανακατανομής τών αρμο
διοτήτων του.

3) Ή άποσαφήνισις τής διαδικασίας συγκροτήσεω; καί 
λ.ειτουργίας τοΰ Δ.Σ.

At έπί τοΰ θέματος αύτοΰ διατάξεις άποτελ.οΰν τρόπον τινά 
κωδικοποίησιν ύφισταμένων διατάξεων.

’Άρθρο 3.
Διά. τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3 άντικαθίσταται τό 

έδάφιον (α) τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου S τοΰ διά τοΰ 
Ν. 1630/1951 κυρωθέντος Α.Ν. 1559/60 ώς προσετέθη 
καί άντικατεστάθη μετάγενεστέρως διά νά διευρυνθή ή 
Εκτελεστική Επιτροπή τοΰ Ο.Λ.Π. κατ’ άναλ,ογίαν προς 
διεύρυνσιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Όργανισμοΰ 
καί τάς άνατιθεμένας εις αυτήν αρμοδιότητας διά. τοΰ επο
μένου άρθρου τοΰ Σχεδίου.

Συμφώνως προς τάς προαναφερομένας διατάξεις ή ’Εκ
τελεστική Επιτροπή είναι τριμελής άποτελουμένη: 

α) Έκ τοΰ Προέδρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
β) Έκ τοΰ Κεντρικού .Λιμενάρχου Πειραιώς καί 
γ) Έκ τ<3ΰ παρά τώ Διοικητικοί Συμβουλ.ίω τοΰ Ο.Λ.Π. 

έκπροσώπου τοΰ Πανελληνίου Συνδέσμου Ναυτικών Πρα
κτόρων.

Διά τής προτεινομένης δtατάξεoJς ή Έκτελ.εστική Επι
τροπή καθίσταται πενταμελής άποτελ.ουμένη άπό τούς κά
τωθι:

α) Έκ τοΰ Προέδρου τοΰ Δ.Σ. ώς Προέδρου αυτής, 
τούτου δέ έλλ.είποντος άπόντος ή κωλ.υομένου έκ τοΰ Αντι
προέδρου τοΰ Δ.Σ. Ό.Λ.Π.

β) Έκ τοΰ Κεντρικού Λιμενάρχου Πειραιώς, 
γ) Έκ δύο τακτικών μελ.ών τοΰ Διοικητικού Συμβου- 

λ,ίου. οριζόμενων ύπ’ αύτοΰ καί
δ) Έξ ενός μέλ.ους τοΰ Διοικητικού Συμβουλ.ίου. όρι- 

ζομένου ύπό τοΰ Π ροέδρου αύτοΰ.
“Αρθρον 4.

Διά. τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου καθορίζονται 
αί αρμοδιότητες τών οργάνων διοικήσεως τοΰ ’Οργανισμού 
κατανεμόμεναι μεταξύ τοΰ Δ.Σ. καί τής Ε.Ε. βάσει τής 
νέα: συνθέσεως ήτις δίδεται εις τά. όργανα αύτά.
Οΰτω τό Δ.Σ. περιορίζεται εις τά. θέματα χαράξεω; καί 
προγραμματισμού τής λιμενικής πολιτικής, ένώ ή Ε.Ε. 
έκτείνεται έπί τών θεμάτων έφαρμογής καί ύλ.οποιήσεω: 
τών στόχων τής εν λ.ογαυ πολ.ιτικής.
Διά. τοΰ προτεινομένου καταμερισμού τών αρμοδιοτήτων 
αναμένεται ότι θά. έπιτευχθή ή καλυτέρα δυνατή άπόδοσι: 
εί; τό ερνον τών όογάνων διοικήσεω: τοΰ ’Οργανισμού.

Άρθρον 5.

Υπό τοΰ εδαφίου δ τής παραγ'ράφου 2 τοΰ άρθρου 10 
τοΰ διά. τοΰ Ν. 1630/1951 κυρωθέντος Λ.Ν. 1559/1950. 
ώ; άντεκατεστάθη διά τοΰ άρθρου > τοΰ Ν. 2323/1953 
προβλ.επεται ότι:
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«2. Ό Γενικός Διευθυντής προίσταται άπασών των 
•υπηρεσιών τοΰ ’Οργανισμού και ΰπό τήν ιδιότητά του
ταύτην: α).......................... β) . . .................... γ)..............
δ) Εκδίδει τάς κατά το άρΟρον 4 αναγκαίας άστυνου,ικάς 
διατάξεις καί κανονισμούς έν τη περιοχή τοΰ λιμένος. άφοΰ 
έγκριθώσιν ΰπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί προκαλεΐ 
έττί — λέον τήν εκ μέρους των αρμοδίων άρχών εκδοσιν τών 
άναγκαιουσών αστυνομικών διατάξεων.

Είναι όμως γεγονός άναμφισβήτητον ότι ή έκδοσις αστυ
νομικών διατάξεων υπάγεται εις τήν αρμοδιότητα τοΰ 
άσκοΰντος τήν άστυνόμευσιν τών Λιμένων της χώρας Λι
μενικού Σώματος.

Δεδομένου ότι ουδέποτε έγένετο χρήσις της έν λόγω 
διατάξεως ΰπό τών έκάστοτε Γενικών Διευθυντών Ο.Λ.II.. 
ή εφαρμογή αυτής ήτόνισεν έν τη πράξει διά τούτο καί προ- 
τείνεται ή άντικατάστασις τής ανωτέρω, διατάξεως ώς εξής:

«δ) ’Εκδίδει τάς κατά τά αρθρον 4 άναγκαίους κανονι
σμούς. αφού έγκριθώσιν ΰπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
καί ένεργεΐ διά τήν έκ μέρους τών αρμοδίων αρχών εκδοσιν 
τών άναγκαιουσών αστυνομικών διατάςεων».

“ΑρΟρον (3.
1. ' Υπό τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 15 τοΰ διά τοΰ 

X. 1630'14>51 κυρωθέντος Λ.Χ. 1559/1950 προβλέπονται 
ρητώς αί περιπτώσεις αποφάσεων καί πράξεων τών οργά
νων Διοικήσεως τοΰ Ο.Λ.Π. έπί τών όποιων άπαιτεΐται 
έγκρισις τοΰ Υπουργού ’Εμπορικής Ναυτιλίας. Εΐδικώ- 
τερον -ορίζεται :

«’Εκτός τών Ειδικών ΰπό άλλων διατάξεων τού παρόντος 
Νόμου άναφερομένων θεμάτων, έφ’ ών άπαιτεΐται ή έγκρι- 
σις τού 'Υπουργού τών Δημοσίων “Εργων (νύν Εμπορικής 
Ναυτιλίας) καί αί αποφάσεις τών οργάνων Διοικήσεως τοΰ 
’Οργανισμού αί άφορώσαι τά κάτωθι θέματα, δεν εχουσι 
κύρος πριν ή έγκριθώσι ΰπό τοΰ αυτού 'Υπουργού.

Τά θέματα ταΰτα είναι τά έξής :
Ό Προϋπολογισμός εσόδων καί έξόδων, ό καθορισμός 

τελών, δικαιωμάτων, άσφαλίστρων καί τιμολογίων διά χρή- 
σιν πραγμάτων ή υπηρεσιών τοΰ ’Οργανισμού ώς καί οίων- 
δήποτε επιβαρύνσεων, ή άγορά ή πώλησις ακινήτων ών ή 
άξια υπερβαίνει τά δύο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας 
δραχμάς (2.500.000). ή έκτέλεσις έ'ργων ή προμηθειών καί 
έν γένει ή άνάληψις υποχρεώσεων άνω τών πέντε εκατομ
μυρίων δραχμών, οί Κανονισμοί Έλευθέρας Ζώνης, διενερ- 
γείας φορτ/σεων παραλαβής καί παραδόσεως έμπ/των ώς 
καί πάσης φύσεως κανονισμοί έργασιών καί υπηρεσιών καί 
αί παραχωρήσεις χρήσεως χώρων υπέρ τά πέντε έτη. ’Εν 
τή έννοια τής έγκρίσεως τού Υπουργού κατά τον παρόντα 
νόμον κεΐται καί ή τροποποίησις.

Αί λοιπαί άποφάσεις τών οργάνων τοΰ ’Οργανισμού είναι 
άμέσως έκτελεσταί.

2. Διά τοΰ προτεινομένου άρθρου 6 τοΰ Σχεδίου αύτού 
περιορίζονται σημαντικά αί περιπτώσεις άποφάσεων καί 
πράξεων τών οργάνων Διοικήσεως τού ΟΛΠ έπί τών όποιων 
άπαιτεΐται έγκρισις τού Υπουργού ’Εμπορικής Ναυτιλίας 
διά νά άπαλλαγή τόσον ό ΟΛΠ όσον καί τό YEN άπό πολ- 
λάς γραφειοκρατικάς ενεργεί ας τυπικού κυρίως περιεχο
μένου, πράγμα τό όποιον άνταποκρίνεται καί εις τήν Κυ
βερνητικήν Πολιτικήν περί περιορισμού τής γραφειοκρα- 
τείας ώς καί διά νά άποκτήση ό ’Οργανισμός μεγαλ.υτέραν 
αυτονομίαν.

Οΰτω τά όργανα Διοικήσεως τού ΟΛΠ κατά λόγον αρ
μοδιότητας δύνανται δι’ άποφάσεών των νά προβούν εις 
έκτέλεσιν έργων ή προμηθειών άνεξαρτήτως ύψους, εις 
άνάληψιν ΰποχρεώσεων οΰς καί άγοράν καί πώλησιν άκι- 
νήτων βάσει τού έγκριθέντος υπό τού 'Υπουργού ’Εμπο
ρικής Ναυτιλίας προγράμματος καί προϋπολογισμού επεν
δύσεων, άνευ περαιτέρω έγκρίσεως.

“Αρθρον 7.

1. 'Υπό τής διατάξεως τοΰ άρθρου 13 τού Ν. 411/76 
«περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων στο προσωπικό τού 
ΟΛΠ καί άλλων τινών διατάξεων» προβλέπεται ότι : «Κα- 
τάργησις εισφορών, κρατήσεων κλπ.

1. Καταργοΰνται. άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος, πάσαι 
εις βάρος τοΰ ΟΛΠ έπιβεβλημέναι ΰπέρ οίουδήποτε τρίτο· 
εΐσφοραί. κρατήσεις, φόροι, τέλη καί έν γένει έπιβαρίνσεις 
διατηρουμένων μόνον τών έπιβεβλημένων ΰπέρ τοΰ 'Ιδρύ
ματος Κοινωνικών Άσφαλίσεων. τοΰ Ταυείου ’Ασφαλίσει» 
Λιμενεργατών Πειταιώς .τοΰ Ταμείου ΙΙρονοίας ' 1‘παλλή 
λων τοΰ ΟΛΠ συμπεριλαυ/ϋανομένου καί τοΰ παρ’ αυτό 
κλάδου ’Αρωγής tojv ’Επικουρικών Ταμείων ’Ηλεκτρολόγοι 
Μετάλλου καί πύλου ιός καί τής συνεισφοράς τοΰ έργοδόπο·. 
έπί τοΰ μισθού έκάστου ήσφαλισμένου ιός αύται ήθελον 
νομίμως έκάστοτε άναπροσαρμοσθή ή τροποποιηθή.

Τυχόν καταβληθεΐσαι εΐσφοραί κ.λπ. δέν έπιστρέφονται
' Η διάταξις όμως αϋτη καθ’ ό μέρος άφορά εις τάς διατη- 

ρουμένας εισφοράς δΓ ’Επικουρικήν άσφάλισιν εις τ: 
’Επικουρικά Γαμεΐα : ’Επικουρικόν Γαμεΐον ’Ηλεκτροτε
χνιτών.- ’Επικουρικόν Γαμεΐον ’Εξόδων Γερόντων ανίκανων 
Εργατών Μετάλλου καί Ταμεΐον Επικουρικής Ασφαλίσεων 
’ Εργατοτεχνιτών Δομικών καί πυλουργικών ’Εργασιών, 
τεθεΐσα διά τροπολογίας, ίκανοποιούσης αίτημα τών έν 
τοΰ έπί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικό· 
ήσφαλισμένων. δημιουργεί θέμα ερμηνείας.
Ί >ς έχει διατυπωθεί ή διάταξις αΰτη είναι δυνατόν νά 

δώση τήν εντύπωσιν ότι αφορά καί εις τούς έκ τοΰ τακτικό· 
Δημοσίου Δικαίου προσωπικού ήσφαλισμένους εις τά Τα
μεία ταΰτα. οΐτινες έχουν καί άλλην ΰποχρεωτικήν ’Επικου
ρικήν άσφάλισιν καλυπτόμενοι ΰπό τοΰ Κλάδου ’Αρωγής 
τοΰ Ταμείου ΙΙρονοίας ΰπαλλήλων ΟΛΠ. ΰπό τήν ιδιότητα 
τοΰ μονίμου ΰπαλλήλου.

' Η έπέκτασις τής έφαρμογής τής διατάξεως ταύτης και 
εις τούς μονίμους ΰπαλλήλους. άφ’ ενός μέν θά ήτο άντίθετο. 
πρός τήν βούλησιν τοΰ νομοθέτου. άφ’ ετέρου δέ θά άπετέλε 
προνομιακήν μεταχείρησιν τούτων, διά τήν δευτέραν ’Επι
κουρικήν άσφάλισιν έναντι τών άλλων συναδέλφων των.

Εΐσηγούμεθα λοιπόν διά τής παρ. I τού άρθρου 7 τού 
Σχεδίου τήν αυθεντικήν ερμηνείαν τής έν λόγω διατάξεως 
καθ’ ο μέρος άφορά εις τήν προεκταθεΐσαν περίπτωσιν.

2. ' Η διάταξις τής παρ. 2 έτέθη πρός τον σκοπόν όπως 
αί άπαλλαγαί ατέλεια·, κ.λ.π. τρίτων, ισχύουν διά τό·. 
Ο.Λ.II. μόνον έφ’’0σον διά τής σχετικής περί τής άπαλλαγή: 
κ.λ.π. διατάξεως, ρητώς άναφέρεται καί ό ΟΛΠ.

Τούτο δέ πρός άρσιν αμφιβολιών έπί προβαλλομένων ΰπό 
τρίτων δικαιωμάτων άπαλλαγής. δυνάμει γενικής ρήτρας, 
έκ τελών καί δικαιωμάτων τοΰ ΟΛΠ ή έπίλυσις τών όποιων 
καταλήγει εις τά Δικαστήρια.

Καθ’ όσον άφορά τάς προτεινομένας ΰπό τοΰ Ύπ. Οικο
νομικών εξαιρέσεις τοΰ Δημοσίου, έν σχέσει μέ τάς μειώσει: 
ή άπαλλαγάς άπό τών τελών καί δικαιωμάτων τοΰ ΟΛΓ1 
άποδεχόμεθα ταύτας. πλήν τών φορτ/κών άποθηκευτικών 
κ.λ.π. διξαωμάτων τών όποιων ή έξαίρεσις δέν νοείται, ώ: 
έχόντων άνταποδοτικόν χαρακτήρα καί δεδομένου ότι ταΰτα 
καλύπτουν τάς δαπάνας παροχής τών άντιστοίχων 'Υπηρε
σιών, όπου δέν είναι δυνατή τοιαύτη άπαλλαγή άπό τό 
Δημόσιο προβλέπεται ΰπό τών οικείων Κανονισμών, μή 
άποτελοΰσα άντικείμενον τοΰ παρόντος Νομοσχεδίου.

3. Διά τής παραγράφου 3 τοΰ παρόντος άρθρου επιδιώ
κεται ό αποκλεισμός άπαλλαγής Νομικών Προσώπων Δη
μοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου άπό τών δικαιωμάτων τοΰ 
Ο.Λ.Π. διά μεταγενεστέρων ειδικών διατάξεων.

“Αρθρον 8.
1. Συμφώνως πρός τήν διάταξιν τής παρ. 1 τού άρθρου 

11 τού Ν.Δ. 3398/55 «περί τροποποιήσεως τής περί Ο.Λ.Π. 
νομοθεσίας» ό Γενικός Διευθυντής τού Ο.Λ.Π. δύναται 
κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Πειραιώς νά διατάζη τήν μεθόρμησιν πλωτών μέσων πα- 
ραμενόντων άνευ έγκρίσεως εις θέσεις άναγκαίας δΓ άλλα
πλωτά μέσα ή άλλας άνάγκας τού λιμένος.

Πολλάκις όμως πλοία άναγκαστικώς ή συντηρητικώς 
κατεσχημένα ή τοιαύτα τελούντα ΰπό άπαγόοευσιν άπό- 
πλου παρακωλύουν τήν κανονικήν λειτουργίαν τού λιμέ
νος, καταλαμβάνοντας θέσεις ζωτικής σημασίας διά τήν 
εύρυθμον λειτουργίαν καί εκμετάλλευσήν τού λιμένος.
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Οΰτω διά τής Trap. 1 τοϋ άρθρ. 8 τοϋ σχεδίου σκοπεΐ- 
ται ή παροχή εις τον Ο.Λ.Π. τής δυνατότητος ένεργείας 
αναγκαστικής μεθορμίσεως των ύπδ αναγκαστικήν ή συν
τηρητικήν κατάσχεσιν ως καί των ΰπο άπαγόρευσιν άπό- 
πλου τελούντων πλοίων.

2. Διά τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου τοϋ σχεδίου σκο- 
πεΐται ή έκτελεσις των ΰπο τοΰ Ο.Λ.Π. έκδιδομένων έν- 
ταλμάτοον προσωπικής κρατήσεως οφειλετών του. ΰπο των 
οργάνων τοϋ Λιμενικού Σώματος ή τής Χωροφυλακής ή 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καθ’ όσον σήμερον ή έκτελεσις 
των ενταλμάτων τούτων καθίσταται ανέφικτος, λόγω άρ- 
νήσεως των ανωτέρω οργάνων νά προβοϋν εις έκτέλεσιν 
αυτών ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρυθμίσεως, επί προ
φανή ζημία τοϋ ’Οργανισμού.

' Η εκτελεσις τών ανωτέρω επιδόσεων δι’ άλλου μέσου 
π.χ. Ταχυδρομείου, δεν είναι δυνατή, επειδή οΐ όφειλέται 
αδρανούν ή αμφισβητούν τήν λήψιν καί όταν άποστέλλε- 
ται ό εκεί δικαστικός Επιμελητής διά κατάσχεσιν δια
μαρτύρονται ότι δεν έ/.αβον γ/ώσιν τής οφειλής.

'Ο Ο.Λ.Π. ές άλλου δεν διαθέτει ιδίαν Αστυνομικήν 
Υπηρεσίαν ή καί αν ακόμη διέθετε δεν θά ήδύνατο νά 
εΐσπράξη απαιτήσεις άπό οφειλέτας έκτος ’.Αθηνών Πει
ραιώς.

Κατόπιν τών ανωτέρω θεωρείται έπιβεβλημένη ή Νο
μοθετική ρύθμισις- τοϋ θέματος-διά τής παρ. 2 τοϋ άρθρ". 
8 τοϋ σχεδίου διότι έχει άποδειχθή ότι είναι ό ασφαλέ
στερος καί πρακτικώτερος τρόπος διά τήν εϊσπραξιν τών 
οφειλών καί τήν διασφάλισιν τών συμφερόντων τοϋ ’Ορ
γανισμού κατά οφειλετών στερημένων περιουσιακών στοι
χείων, όπου είναι άδύνατος ή επιβολή κατασχέσεως καί 
πλ.ειστηριασμοϋ.

3. Βάσει τής διατάξεως τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 261/76 
(περί τρόπου πληρώσεως θέσεως τών Χ.Π.Δ.Δ. καί συνα
φών διατάξεων», είναι δυνατόν νά διορίζεται στά Ν.Π.Δ.Δ. 
διά πράξεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου άνώτατον ορ- 
γανον γ'ενικωτέρας κατευθύνσεως καί συντονισμού άπασών 
τών 'Υπηρεσιών τοϋ ’Οργανισμού. ’Επειδή όμως βάσει 
τής κειμένης νομοθεσίας δεν προβλέπεται διά τον Ο.Λ.Π. 
ή υπό τοϋ έν λόγω προσώπου ευχέρεια άσκήσεως τών 
αρμοδιοτήτων τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ, τοϋ οποίου ή Οέ- 
τις χηρεύει κατά τήν θητείαν τοϋ προαναφερθέντος. προ-
είνεται ή νομοθετική ρύθμισις τοϋ θέματος διά τής παρ.

< τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου.

“Λρθρον y.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου αΰτοϋ σκοπεΐται ή ρύθμισις 
πι το αποτελεσματικώτερον, τής άνελκύσεως καί άπο- 
..ακρύνσεως ναυαγίων έγκαταλελειμμένων έντος τοϋ λιμένος. 
ά όποια προξενούν δυσχερείας εις τήν εντός αύτοϋ κίνησιν 
ών πλοίων παρεμποδίζουν τήν χρήσιν ζωτικής σημασίας 
ιρηπίδωμά των διά τήν λειτουργίαν καί έκμετάλλευσιν τοϋ 
ιμένος.

”Λρ Ορον 1U.
1. Δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 14 παρ. 1 τοϋ Χ.Δ. 

544/66 καί τοϋ άρθρου 15 τοϋ X. 411/76. ό Ο.Λ.Π. έπιχο- 
ηγεΐ τούς γειτονικούς Δήμους καί Κοινότητας, ήτοι τον 
-ήμον Πειραιώς δι’ 6.000.000 δραχμών, τον Δήμον Κερα
σένιου διά 2.000.000 δραχμών, τόν Δήμον Περάματος δι’ 
.500.000 δραχμών, τόν Δήμον Δραπετσώνος διά 500.000 
εαχμών καί τήν Κοινότητα ’Λμπελακίων Σαλαμΐνος διά 
10.000 δραχμών διά τήν έκτέλεσιν έργων οδοποιία;, ήλεκ- 
εοφωτισμοϋ καί καθαρισμού τών ακτών.

Ούτως έπειδή ΰπο τής καθιερώσεως τών ανωτέρω χρημα- 
κών έπιχορηγή σεο; ν μέχρι σήμερα έχει έπέλθει σημαντική 
Όόος τοϋ τιμαρίθμου, κρίνεται σκόπιμος ή άναπροσαρ- 
νγη τών ως άνω διατεθειμένων ποσών πρός τάς κρατούσας 
κονομικάς συνθήκας καί τήν έξελικτικήν πορείαν τοϋ 
μένος καθώς έπίσης καί ή έπιχορήγησις τό πρώτον τής 
οινότητος Σελήνιο»/ Σαλαμΐνος εις τήν έκτασιν τής όποιας 
εογραμματίζεται ή έπέκτασις τοϋ λιμένος διά. τής κατα- 
<ευής έκεΐθε Χαυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας.

Παραλλήλους, έπειδή τά ποσά αυτά προορίζονται δΓ 
έργα έπενδύσεων. όπως είναι αί οδοί προσπελάσεως πρός τόν 
λιμένα, ορθόν είναι νά άντλώνται έκ τοϋ ειδικού Λογαριασμού 
Έπενδύσεων τοϋ ’Οργανισμού, έ/τί νά. βαρύνουν τόν προ
ϋπολογισμόν Έκμεταλλεύσεως αύτοϋ.

2. ’Επίσης, διά. τής διατάςεως τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 
αύτοϋ. παρέχεται ή δυνατότης αναπροσαρμογής, συνεπεία 
οικονομικών μεταβολών, χρηματικών ποσών, τά. όποια 
δυνάμει διατάξεων νόμων διατίθενται ΰπο τοϋ Ο.Λ.Π. ώς 
Κοινωνικαί παροχαί εις το προσωπικόν αΰτοϋ ή διά. συνδρο- 
μάς εις Διεθνείς ’Οργανισμούς. 'Ενοϋσεις. Περιοδικά κ.λπ.

Διευκρινίζεται δέ οτι αί λέξεις «γαμήλια δώρα» τίθενται 
εις άντικατάστασιν. οπού άναφέρεται.τής λέξεως «προικο- 
δότησιε».

"Λ ρθρον 11.
'Η σύστασις διευθύνσεως τοϋ σταθμού έμπορ/τίων, μέ 

αποκλειστικήν αρμοδιότητα τήν έξυπηρέτησιν τής κινήσεως 
τών έμπορευματοκιβιοτίων (Ε/Κ) κατέστη αναγκαία, άφ’ 
ότου ή διακίσησις τούτο»/ κατακτά όλονέν καί περισσότερον 
χώρον εις τόν λιμένα τοϋ Πειραιώς.

Περί τούτου μαρτυρεί ή έν εξελίξει κατασκευή νέας προ- 
βλήτος 700. στρεμ. διά. τόν Σταθμόν Ε/Κ πολλαπλής χρή- 
σεως καί ή προμήθεια καί έγκατάστασις μηχανικού έξο- 
πλισμοΰ υψηλής επενδυτικής _στά.0μης.

Τά θέματα λοιπόν τά όποια προκύπτουν έκ τής λειτουρ
γίας ένός σταθμού Ε Κ ή οποία ΰπο το φώς τών τελευταίων 
εξελίξεων τής τεχνικής τών μεταφορών καί τοϋ χειρισμού 
φορτίων άπαιτεϊ μίαν νέαν άντιίληψιν τών πραγμάτων καί 
συνεχώς μίαν νέαν οργάνο/σιν, είναι άναγκαΐον νά καλύ
πτονται ΰπο οργανικής μονάδος έπιπέδου τουλάχιστον 
Διευθύνσεως, διά νά δοθή καί τό άνάλογον κύρος αλλά καί 
διά νά έξασφαλίζεται πληρέστερου ό συντονισμός τών ένερ- 
γειών διά μίαν αποδοτικήν λειτουργίαν τοϋ σταθμού Ε/Κ.

Άρθρον 12.

'Υπό τών γενικών διατάξεων τοϋ ύπαλληλικοϋ κωδικός 
προβλέπεται ή δυνατότης συστάσεο/ε ένός ή πλειόνων ΰπη- 
ρεσιακών Συμβουλίων εις τά Χ.Π.Δ.Δ.

'Η ύπό τών γενικών όμως διατάξεων παρεχομένη ώς άνω 
δυνατότης περιωρίσθη εις τόν Ο.Λ.Π. διά. τοϋ άρθρου 37 
τοϋ Χ.Δ. 4544'66. περί διατάξεων άφορωσών τό έργατο- 
τεχνικον προσωπικόν τοϋ Ο.Λ.Π. καί άλλων τινών διατά
ξεων». τό όποιον προέβλεπεν τήν σύνθεσιν ένός 5μελοϋς 
ΰπηρεσιακοϋ συμβουλίου.

' Η προτεινομένη διά. τοϋ άρθρου 12 σύστασις πλειόνων ΰπη- 
ρεσιακών συμβουλίων προσωπικού τοϋ Ο.Λ.Π. 5μελοϋς 
καί 3μελοϋς συνθέσεως κατέστη αναγκαία λόγω τής αύξή- 
σεως τοϋ άριθμοϋ τών τακτικών ΰπαλλήλων, έκ τής μονιμο- 
ποιήσεως τοϋ έπί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου Προ
σωπικού δυνάμει τοϋ X. 411/76. άλλά καί λόγω τής αύξή- 
σεως τών αρμοδιοτήτων τοϋ ΰπηρεσιακοϋ συμβουλίου διά. 
τής ΰπαγωγής εις αύτο θεμάτων άφοριόντων εις το ’Ιδιωτικού 
Δικαίου προσωπικόν κατ’ εφαρμογήν τοϋ X. 003/79.

Άρθρο·/ 13.
Διά. τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου εΐσάγεται εις 

τό προσωπικόν ΰποστηρίζεως τής φορτοεκφορτώσεως ή είδι- 
κότης τοϋ λιμενεργάτου—χειριστοϋ. ή οποία προέκυψεν άπό 
τάς προσφάτους εξελίξεις εις τήν τεχνικήν τής συσκευασίας 
καί τοϋ χειρισμού φορτίου.

Ή αριθμητική δύναμις τήε είδικότητος ταύτης όριζο- 
μένη εις 10U θέσεις θά προέλθη έκ τήε μετατροπή: κενών 
θέσεων τήε είδικότητος λιμενεργάτου εις θέσεις Λ X καί 
οϋτω δεν θά. ΰπάρξη πέραν τής ποιοτικής αλλαγής αΰξησις 
τής αριθμητικής δυνάμεως τοϋ εμψύχου δυναμικού ΰποστη- 
ρίξεως τοϋ φορτοεκφορτωτικοϋ έργου.

"Λρθρον 14.
1. Ή οιάταξις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου αύτοϋ καλύπτει 

τήν άπόσπασιν ΰπαλλήλων τοϋ Ο.Λ.Π. καί τοϋ Ο.Λ.Θ. 
εις τήν Διεύθυνσιν Έποπτείαε Λιμενικών ’Οργανισμών προς 
έξυπηρέτησιν τοϋ έργου συνδέσεως τοϋ 'Υπουργείου ’Εμπο
ρικής Ναυτιλίας μετά, τών ’Οργανισμών τούτων.
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2. Μία αρχή {της μετατάξεως). ή όποια ισχύει καί εφαρ
μόζεται Six τό μόνιμον τακτικόν προσωπικόν. ως — ροβλε- 
πομένη ύπό τον υπαλληλικού κώδικος. είσάγεται καί Six τό 
επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικόν Λικχίον προσωπικον. διότι 
είναι εύλ.ογον καί έξυπηρετεϊ την υπηρεσίαν νά ύποβοηθεΐ- 
ται ή έοεσις προς έπιμόρφωσιν των εργαζομένων καί νά 
ανέρχεται όντως ή Επαγγελματική κατάρτισις αυτών.

’Άλλωστε έκ των δικαιολ.ογητικών λόγων υπάρξεως καί 
λειτουργίας Κέντρου Επαγγελματικής κχτχρτίσεως προσω
πικού ΟΛΠ. είναι ή έπιμόρφωσις καί κατάρτισις τον Τεχνι
κού Προσωπικού τον ’Οργανισμόν εις ειδικότητας υψηλό
τερα; στάθμης.

3. Ή διάταξις τής παρ. 3 τον άρθρου αυτόν άποσκοπεΐ 
εις τήν έξυπηρέτησιν εκτάκτων καί επιτακτικών οικονομι
κών αναγκών τον προσωπικού, έπιβαλλομένων ες ανθρω
πιστικών κυρίως λόγων, οσάκις αιτιολογείται απολύτως.

Άρθρον ι:,.
Ή διά τον άρθρου τούτον προβλεπομένη ενισχνσις τον 

προμηθευτικού καί καταναλωτικόν Συνεταιρισμόν τον προ
σωπικού τον ’Οργανισμόν άνταποκρίνεται εις άναλ.όγους 
Κυβερνητικές επαγγελίας καί εντάσσεται εις τά πλαίσια 
ίκανοπο.ιήσεως. δικαίων αιτημάτων τον προσωπικού, προς 
αμβλνσιν τών έκ τών πληθωριστικών τάσεων τής άγοράς 
οςυτήτων καί άνακούοισιν τής αγοραστικής ίκανότητος 
τών μισθωτών.

- “ΑρΟρον 16.
Διά τών διατάξεων τον παρόντος άρθρου επιδιώκεται άφ’ 

ενός μέν ή ένημέρωσις καί κατάρτισις τών νεοδιοριζομένων 
Διοικητικών Ύπαλλήλ.ων διά τής υποχρεωτικής τοποθετή- 
σεως αύτών εις νενραλγικάς 'Υπηρεσίας τοϋ ’Οργανισμού 
άφ’ ετέρου δέ ή κατά τον καλλίτερον δυνατόν τρόπον εξυπη- 
ρέτησις άναγκών τού Ο.Λ.Π.

Είδικώτερα :
1. Αί έργασίαι τών διαχειρίσεων εμπορευμάτων τής έλεν- 

Οέρας ζώνης συνιστούν μίαν τών βασικωτέρων λειτουργιών 
τού λιμένος καί διά τον λόγον τούτο είναι άναγκαΐον, όπως 
είναι ενήμεροι έπ’ αύτών . έκ πρώτης χειρός, καί οί νέοι 
υπάλληλοι τού Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού—Αογιστικοϋ. οί 
όποιοι άργότερον θά καταλάβουν θέσεις Ιΐροϊσταμένων 
Τμημάτων καί Διευθύνσεων τής 'Υπηρεσίας Έλευθέρας 
Ζώνης καί θ’ άντιμετωπίζουν θέματα προκύπτοντα έκ τής 
Λιαχειρίσεως εμπορευμάτων.

2. Ή 'Υπηρεσία τού Σημειωτού παραλαβής καί παραδό- 
τεως έμπορευμάτων. ονσα βασικής σημασίας διά τήν θέσιν 
τού Ο.Α.Π. ώς θεματοφύλακος έμπορευμάτων τρίτων έκτε-
εϊται υπό υπαλλήλων τού Κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού — 
\ογιστικού. Κρίνεται προς τούτοις άναγκαΐον όπους ό χρό- 
ος τής τοιαύτης άπασχολ.ήσεως είναι τούλάχιστον 5ετής 
τά τούς νεοδιοριζομένους υπαλλήλους τού Κλάδου ΜΕ1.

3. ’Επίσης διά τών παρ. 3,4,5 τού αύτού άρθρου διά τών 
ποιων καθιερούται ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
ποχρεωτική μετακίνησις τών υπαλλήλων τού ’Οργανισμού 
άπό τού Εισαγωγικού βαθμού μέχρι καί τού 4ου), σκοπεΐται

έξασφάλισις τής πλήρους έπαγγελματικής κατχρτίσεως 
ών υπαλλήλων τούτων έφ’ όλ.ων τών έργασιών τού Όργα- 
ισμού, πράγμα τό όποιον Οά συντέλεση εις τήν πλέον ύπεύ- 
υνον, άποτελ.εσματικήν, άλλά καί άνετον άσκησιν νπ’ αύτών 
ών καθηκόντων των καί κατά συνέπειαν εις την αύξησιν 
ής παραγωγικότητας τού Διοικητικού μηχανισμού τού 
Οργανισμού.

Άρθρον 17.

Διά τού παρόντος άρθρου ρυθμίζονται δίκαια αιτήματα 
ού προσωπικού τού ’Οργανισμού. Είδικώτερα :

1. Ή αύξησις, κατά 3 τού άριθμού (5) τών θέσεων τών 
.τρών έχει καταστή άπολύτως αναγκαία λόγοι τού διπλα-
ασμού σχεδόν τών θέσεουν τού μονίμου υπαλληλικού προ

σωπικού έκ τού διορισμού δυνάμει τού X. 411 1976 τού 
έπί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού καί 
τής έντεύθεν- πλ.ημμελ.ούς έξυπηρετήσεους τού έργου τής 
Υγειονομικής ’ Υπηρεσίας (έλεγχος ίχτροφαρμχκευτ.κής- 
νοσοκομτ.ακής περιθάλφεως νπχλλήλ.ων σννταςιούχ<·υν και 
μελ.ών οικογενειακών των. νποόειςις καί παρακολ.ονθησις 
εφαρμογής 'υγειονομικών μέτρων εν τή λ.ιμενική περιοχή, 
ΐατρικαί έξετάσεις εν τοϊς Ίατρεΐοις τού U.A.II. καί παροχή 
πρώτων βοηθειών, συνεδριάσεις 'Υγειονομικής Επιτροπής).

’Ες άλλου, λ.όγω τής πο/.νμορφου φύσε ως τών θέσεων 
εργασίας εντός τού λ.ιμένο; είναι άπχραίτητος. ή πρόσ- 
λ.ηψις καί ιατρού τής εργασίας ή ύγιειονολ.όγον.

2.3. II διά τών παραγράφων 2. 3 προτεινομένη άναδια- 
βάθμισις τών θέσεων τών Κλάδων Λ Ρ2 καί ΑΡ3 άποτελεΐ 
συνέπειαν τής διά ΙΙροεδρικού Διατάγματος αύξήσεως τού 
άριθμού τών θέσεων τών Κλ.άδων αύτών (κατά 3 καί 4 
άντιστοί/ως) καί δικαιολ.ογεΐται έκ τής άνάγκης στελ.ε- 
χώσεως μεγάλων οργανικών μονάδων (ομάδων συνεργείων 
κ.λ π.) δι’ υπαλλήλων ηύξημένου κύρους.

4. Σύστασις 4 θέσεων εις τον Κλάδον Μ Ε(ε) Σχεδιαστών.
Εις θέσεις έπί σχέσει έργασίας Ιδιωτικού Δικαίου υπη

ρετούν σχεδιασταί. οΐτινες μή διαθέτοντες τά τυπική. προ
σόντα διορισμού τα οριζόμενα υπό τού άρθρου 57 τού 11.Δ. 
965/1976, άλλά μόνον πτυχίον σχεδιαστού άδιαβαθμήτων 
σχολ.ών καί πτυχίον Σχεδιαστού τής Σχολής Ταχύρρυθμου 
’Εκπαιδεύσεως Ο.ΑΤΙ., δεν ήδυνήθησαν νά διορισθούν κατά 
τάς διατάξεις τού Ν. 411/76 εις τακτικάς θέσεις τούΚλάδου 
ΜΕ9. τών ύπαρχουσών θέσεων καταληφθεισών ύπό άλλων 
συναδέλ.φων των.

Οί ένδιαφερόμενοι προσέφυγον εις τό Διοικητικόν Έ- 
φετεΐον. προσβάλλοντες τάς σχετικάς πράξεις ’Εκτελεστι
κής ’Επιτροπής καί 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δι’ ών 
άπερρίφθησαν αί αιτήσεις διορισμού των.

Τό Διοικητικόν Έφετεΐον έδέχθη τήν αΐτησιν άκυρώσεως 
μέ τό αίτιολ.ογικόν ότι παρανόμους αί προσβληθεϊσαι πράξεις 
δεν έλ,αβον ύπ’ οψιν των τό πτυχίον τής Σχολής ταχύρρυθμου 
έκπαιδεύσεως Ο.Α.Π., τό όποιον πτυχίον ώς τυπικόν προσόν 
διορισμού εις θέσεις Τεχνικού Προσωπικού έθεσπίσθη άπ’ 
εύθείας ύπό τού Ν. 411 76, (άρθρ. 1 παρ. 2 Βι) καί ότι δεν 
άσκεΐ έπιρροή τό γεγονός ότι τό II.Δ. 965/1976 (άρθρον 57) 
παρέλειψεν νά συμπεριλάβη τό πτυχίον τούτο ώς προσόν 
διορισμού.

Διά νά τύχη όθεν έφαρμογής ή άπόφασίς τού Έφετείου 
είναι άπαρχίτητον όπως αύξηθούν αί όργανικαί θέσεις τού 
Κλάδου ΜΕ9 Σχεδιαστών κατά 4 (τέσσαρες).

5. Ή προώθησις μιας (1) Οέσεως 5ου βαθμού τού Κλ,άδου 
ΜΕ 10 εις θέσιν 5ου-4ου βαθμών υπαγορεύεται έκ τής δια- 
τάξεως τού άρθρου 29 τού X. 434/76 ήτις δεν έτυχεν έκ 
παραδρομής έφαρμογής διά τού Π.Δ. 965/76.

Ή άναδρομικότης τής προωθήσεως άποτελεΐ έπανόρ- 
θωσιν τής παραλ.ήψεους ταύτης.

6. Τροποποίησις διατάξεως περί προσόντων διορισμού 
εις Κλ.άδον ΜΕ10 ’Επιστατών. Ένεργεΐται διά νά καλ.υοθή 
ό διορισμός δυνάμει τού .X. 411/1976 τών ήδη ύπηρετούν- 
των άπό μακρού χρόνου έπιστατών έργων άλλά καί διότι 
ή 10, τής προϋπηρεσίας ή άρχικώς τεθεΐσα ώς προϋπόθεσις 
διορισμού ες τον εισαγωγικόν βαθμόν, κρίνεται υπέρ τό 
δέον μακρά.

7. Βαθμολ,ογική έξέλ.ιξις υπαλλήλων διορισθέντουν δυνάμει
τού .X. 411/76.

Κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τού άρθρου 1 καί 2 τού 
X. 411/76 διορίσθησαν εις τακτικάς θέσεις μονίμου προσω
πικού έπί Συμβάσει υπάλληλοι τού Ο.Α.Π., ορισμένοι 
τών όποιων (περίπου 260), βάσει τής διατάξεως τής παρ. S 
τού άρθρου 2 τού νόμου αύτού έτέθησαν εις τό άριστερον 
τών κατά τον χρόνον τού διορισμού των ύπηρετούντων ομοιο- 
βάθμων των, μή δυνάμενοι νά κριθούν διά τον επόμενον βα
θμόν. πριν ή άποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως διά τον βαθμόν 
τούτον οί κατά τά άνωτέρω άρχαιότεροί των.
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’Επειδή ή εντός των ενιαίων βαθμών έξέλιξις των εις τό 
αριστερόν ευρισκομένων ΰπαλλήλων κατ’ ούδέν θίγει τού; 
αρχαιότερου; αυτών, έκρίθη λογικόν καί δίκαιον νά έπιτραπή 
εις αυτούς ή τοιαύτη — ροαγωγική έξέλιξις. διά νά μή στε
ρηθούν ούτοι έπί μακρόν τού δικαιώματος προαγωγής 
καί έντος των ενιαίων βαθμών άφού ή άναμονή προ τού 5ου 
βαθμού δυνατόν νά οφείλεται καί εις την έλλειψιν κενών 
θέσεων εις τον βαθμόν τούτον.

Σημειωτέου ότι ή έπιδιωκομένη βαθμολογική έςελιςις 
έχει ήδη υλοποιηθεί διά της εφαρμογής τών περί έντάςεων 
διατάξεο,ιν τού άρθρου 183 τού Π.Δ. 011,1977.

8. Μέ τήν διάταξιν ταύτην διά την κατά τάς διατάςεις 
τού Ν.411/1976 μονιμοποίησιν προσωπικού έπί σχέσει εργα
σίας ιδιωτικού δικαίου τού ΟΛ ΓΙ λαμβάνεται ΰπ’όψιν καί 
χρόνος υπηρεσίας προβλεπόμενος ώς τυπικόν προσόν διο
ρισμού, έφ’ όσον πάντως έμπίπτει εις τάς διατάξεις τής 
παρ. 4 τού άρθρου 2 του αυτού Δόμου. Ισχύς δέ τής πάρού- 
σης διατάξεως άρχεται άπό τής ισχύος τού Π.Δ. 965/1976.

Διά τής διατάξεως ταύτης άποσκοπεΐται ή άρσις τής 
άνίσου μεταχειρίσεως μεταξύ τών μονιμοποιηθέντων τεχνικών 
Υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων εις Κλάδους ΜΕ κατ’ 
εφαρμογήν τού Ν. 411/76 καί δυνάμει τών περί προσόντων 
διορισμού διατάξεων τών Γ1.Δ. 965/76 καί 398/77. δεδομένου 
ότι εις άλλας μέν περιπτώσεις έλήφθη ύπ’ όψιν ώς προσόν 
διορισμού ή εμπειρία μετά χρονικών ορίων, εις άλλας δέ 
άπλή εμπειρία.

9. Οί βοηθοί Σημειωτών - Ζυγιστών τού Κλάδου ΣΕ3 
προσφέρουν υπό τούς αυτούς όρους καί τάς ιδίας συνθήκας 
τό αυτό έργον τό όποιον προσφέρουν οί Σημειωταί, οίτινες 
εξελίσσονται λόγω προσόντων μέχρι τού 4ου βαθμού.

Ή ένταξίς των λοιπόν εις Κλάδον ΜΕ περιωρισμένης 
έξελίξεως (μέχρι τού 6ου βαθμού), λόγω μειωμένων τυπικών 
προσόντων, άποτελεϊ δικαίαν μεταχείρισιν καί άνταποκρί- 
νεται εις τήν αρχήν τής ισότητας έναντι τού προσφερομένου 
ύπ’ αυτών έργου.

’Άρθρον 18.
1. Διά τής διατάξεως τής παρ. 1 τού άρθρου αυτού σκο- 

πεΐται ή παροχή έξουσιοδοτήσεως διά τήν έκδοσιν ΓΙ. Δια
ταγμάτων πρός ρύθμισιν θεμάτων άναγομένων εις τήν 
όργάνωσιν τών υπηρεσιών τού ’Οργανισμού, τήν διαίρεσιν 
τούτων εις όργανικάς μονάδας καί τον καθορισμόν τών αρμο
διοτήτων. καθώς καί τον καθορισμόν τών θέσεων προσωπικού 
καί τών προσόντων διορισμού τούτου, καθ’ όσον συνεπεία 
τής συνεχούς έπεκτάσεως τού λιμένος, τής αΰξήσεως τών 
εργασιών του καί τής προσαρμογής του εις τάς συγχρόνους 
μεθόδους εργασίας, άποθηκεύσεως καί διακινήσεως φορτίων, 
δέν δύναται νά παραμένη στατική καί νά μήν προσαρμό
ζεται προς τάς ρηθείσας άνάγκας καί εξελίξει; ή όργάνωσις 
τών υπηρεσιών τού 0.\Π κ.λ.π.».

'Ομοίως διά τού αυτού II.Δ. ρυθμίζονται τά τών προϊ
σταμένων τών οργανικών μονάδων καί τής άναπληρώσεως 
τούτων ώς καί τά τής κατατάξεως τών ΰπηρετούντων κατά 
τήν δημοσίευσιν τών ώς άνω Προεδρικών Δ/των.

2. Ωσαύτως διά τής παρ. 2 τού αυτού άρθρου προτείνεται 
ή παροχή έξουσιοδοτήσεως διά τήν διά Π.Δ/των ρύθμισιν 
θεμάτων περί προμηθειών ΟΛΠ κ.λ.π.

Ώς έχουν τά πράγματα σήμερον ό τρόπος έκτελέσεως 
έργων καί προμηθειών εΐ: τον ΟΛΠ ένεργεΐται βάσει τού 
άπό 28-7/4.8.5J Β.Δ. «περί τρόπου έκτελέσεως έργων καί 
προμηθειών ύπο ΟΛΠ» τού οποίου όμως πλεΐσται διατά
ξεις μετά πάροδον 30ετία:. δέν άνταποκρίνονται πλέον εΐ; 
τά; σημερινός άνάγκας τού ’Οργανισμού, κυρίως έκεΐ όπου 
αί ραγδαΐαι εξελίξεις τής τεχνικής απαιτούν ταχύτητα παρα- 
κολουθήσεως καί προσαρμογής, μέ αποτελέσματα τά κενά, 
τού έν λόγω Β.Δ. νά καλύπτωνται έπικουρικώς διά. τών γε
νικών διατάξεων περί προμηθειών τού Δημοσίου.

Γούτο έχει ώς συνέπειαν, άφ’ ενός μέν νά χρονοτριβή ή έκτέ- 
λεσι; τών έργων καί τών προμηθειών, άφ’έτέρου δέ νά. δημιουρ- 
μιουργωντάι συχνάκις διχοστασία! έπί τού έφαρνοσμέου δικαί-

ουμεταξΰ τών υπηρεσιών τού ΟΛ 11 καί τού άσκοϋντος τόν 
έλεγχον τών δαπανών τού ’Οργανισμού. Παρέδρου τού ’Ε
λεγκτικού Συνεδρίου, ή έπίλυσις τών όποιων άγεται πλέον 
εις τό τμήμα έπιλύσεως διαφορών τού ’Ελεγκτικού Συ
νεδρίου. έπί προφανεΐ διαταράξει τών σχέσεουν μεταξύ 
ΟΛΓΙ καί προμηθευτών λόγω τής μακροχρονίου έκβάσεως 
τών υποθέσεων.

Πρός άρσιν όθεν τών μειονεκτημάτων αυτών κρίνεται 
άναγκαϊον όπως τά θέματα προμηθειών καί έκτελέσεως 
έργων τού ΟΛΠ λαμβανομένου ύπ’ όψιν τής ιδιοτυπίας 
του καί τής ανάγκης ταχείας καλύψεως ύπ’ αυτού τών αλμά
των τής τεχνικής προσαρμοσθούν. (εις ένιαΐον κείμενον) 
εις τάς σημερινάς εξελίξεις καί τό γενικόν πνεύμα περιορισμού 
τών γραφειοκρατικών καί χρονοβόρων διατυπώσεων.

“Λρθρον 19.
1. Ύπο τής παρ. 2 τού άρθρου 5 τού Ν. 411/76 ώς αΰτη 

άντικατεστάθη διά. τού άρθρου 17 τού Ν. 984/79 προεβλέφθη 
ή δυνατότης μεταφοράς τών ασφαλιστικών εισφορών τού μο- 
νιμοποιηθέντος βάσει τού .X. 41 1/76 προσωπικού ΟΛΠ. έκ 
τού Ι.Κ.Α. εις τά. ’Λσφαλιστικά Ταμεία τού Μονίμου Προ
σωπικού ΟΛΠ.

___Έττειδ.ή Ινας μικρός αριθμός υπαλλήλων μονιμοποιηθέν-
των ή μεταταγέντων κατά τό μεταξύ τής εφαρμογής τού 
X. Δ/τος 169/69 καί τού X. 411/76 χρονικόν διάστημα, δέν 
έχει δυνηθεΐ νά. μεταφέρη τάς καταβληθείσας άσφαλιστικάς 
εισφοράς εις το Ταμεΐον Προσωπικού ΟΛΠ. θεωρείται δί
καιον νά. συμπληρωθεί ή προαναφερθεΐσα διάταξις διά. τού 
προτεινομένου άρθρου 19 τού Νομοσχεδίου.

“Λρθρον 20.

1. Ύπο τών διατάξεων τού άρθρου 6 τού X. 411/76 προε
βλέφθη ή διά Π. Δ/τος έκδιδομένου έντος 6μήνου προθε
σμίας άπό τής δημοσιεύσεως τού Νόμου τούτου άναπρο- 
σαρμογή καί ή έπέκτασις τών πόρων τού Ταμείου Προνοίας 
'Υπαλλήλων ΟΛΠ καί τού παρ’ αΰτώ Κλάδου ’Λρωγής.

Σκοπός τής διατάξεως αυτής ήτο ή άντιμετώπισις τών 
δημιουργηθέντων ηύξημένων οικονομικών ύποχρεώσεων τού 
Ταμείου συνεπεία τού μονιμοποιουμένου διά τού Νόμου αυ
τού προσωπικού, τό όποιον θά. ύπαγόταν κατά. Νόμον ύπο- 
χρεωτικά εις τήν άσφάλισιν τού Ταμείου Προνοίας Ύπαλ
λήλων ΟΛΠ καί τού παρ’αΰτώ Κλάδου’Αρωγής καί τό ό
ποιον λόγω άναγ/ωρίσεως προϋπηρεσίας θά. συνταξιοδοτη- 
ΟεΙ εις σύντομον άπό τής τοιαύτης άσαφαλίσεώς του χρο
νικόν διάστημα.

’Επειδή όμως μέχρι σήμερον λόγω καθυστερήσεως, όλο- 
κληρώσεως τής διαδικασίας μονιμοποιήσεως τού προα- 
ναφερθέντος προσωπικού καί τήν συνεπεία τούτου μή έγκαι
ρον περάτωσιν τής συντάξεως ύπό τού Ταμείου Προνοίας 
τής άπαιτουμένης άναλογιστικής μελέτης, δέν κατέστη δυ
νατή ή έκδοσις τού έν λόγω Π. Δ/τος. προτείνεται διά. τού 
άρθρου 20 ή άνανέωσις τής άρχικώς δοθείσης προθεσμίας.

“Λρθρον 21.

1. Αί είδικαί καί ιδιόμορφοι συνθήκαι έκτελέσεως ερ
γασία: είς τόν λιμένα καθιστούν τελείως άδύνατον τόν έκ τών 
προτέρων προγραμματισμόν της. δεδομένου ότι αύτη έξαρ- 
τάται άπολύτως έκ τού άριθμού τών καθ’ ήμέραν άφικνου- 
μένων πλοίων καί τού χρόνου άφίξεώς των. όστις καθίσταται 
γνωστό; πολλάκι: τήν πρωίαν τής ιδίας ήμέρας.

' Η τοιαύτη μορφή έργασίας έχει ώς συνέπειαν, αί συγ
κροτούμενα.'. καθ’ έκάστην ομάδες έργασίας τού προσωπικού 
άναλόγως τού πιθανολσγουμένου έκ τών αιτήσεων τών συναλ- 
λασσομένων όγκου της νά. παραμένουν έν έτοιμότητι καθ 
ό/.ην τήν διάρκειαν τού χρόνου τής κανονικής έργασίας των 
καί πέραν αυτού λόγω καθυστερήσεω: άφίξεω; τών πλοίων 
ή των πρός φόρτωσιν φορτίων ή πολλάκι: νά διακόπτεται 
έπί 4 ή Γ> ώρας ή εργασία φορτοεκφορτώσεως έκ λόγων α- 
φορώντων εις τό πλοΐον. τό είδος τού φορτίου, τάς καιρικ.α; 
συνθήκας, τού: φορτωτάς κλπ.



Αι τοιαϋται συνθήκαι εργασίας I—’.βάλλουν τήν έξαίρεσιν 
τοϋ Ο Λ Π εκ τών προβλεπομένο/ν υπό των διατχξεο/v τοϋ 
άεθρου 3 τοΰ Ν.Λ. 315./Ο διατυπώσεο/ν προκειμένου περί 
έκτελέσεως ύπερο/ριακής εργασίας ύπό του έπι σχέσει εργα
σίας ιδιωτικού οικαιου προσθετικού του.

Τοΰτο άλλωστε προβλέπεται διά τής διατάξεως τοϋ έδα- 
- ίου η -ή; —ατ. 6 τοΰ άρθρου / τοΰ X. <ο1ί. /8 «περί ενι
αίου μισθολογίου των υπαλλήλων τοϋ δημοσίου καί Χ.Π. 
Λ.Λ.» έπί τ?ς ύπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλ
λήλων τοϋ ΟΛΠ.

Λιά τ7ε διατάςεως τής παρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου όρί- 
ϋεται ή Εκτελεστική Επιτροπή αρμόδια διά τήν εκδοσιν τής 
οικείας Διοικητικής Πράςεος προσληψεως του επι σχεσει 
έεγασία: ’Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού τοϋ ’Οργανισμού.

Κατά παγίαν πρακτικήν εις τό έπί σχέσει εργασίας Ίδιω- 
τικοϋ Δικαίου έργατοτεχνικον προσωπικόν τοΰ ΟΔ Π χο- 
ρηγοϋνται διάφορά είδη καί εφόδια ένδύσεως, ΰποδύσεως καί 
προστασίας τά όποια χρησιμοποιούνται κατά τον χρόνον ερ
γασίας εις τήν φορτοεκφόρτωσιν . χειρισμόν μηχανημάτων, 
συνεργεία επισκευών καί συντηρήσεως κλπ.

"Ηδη κατ’ έταρμογήν των διατάξεων τοϋ X. 411/76, διά 
τό τεχνικόν προσωπικόν, έχουν συσταθεΐ καί κλάδοι μονί
μων θέσεων έπί σχέσει εργασίας Δημοσίου Δικαίου, (όπως 
τεχνιτών, χειριστών μηχανημάτων, ναυτικών) εις τούς ο
ποίους διορίσθησαν υπάλληλοι έκ τοϋ ύπηρετοϋντος έπί συμ- 
βάσει προσωπικοϋ.

Διά τής προτεινομένης διατάςεως παρέχεται ή δυνατότης 
συνεχίσεως τής χορηγ·ςσεως καί εις τό μόνιμον τοΰτο προ
σωπικόν, τών ειδών καί εφοδίων τά όποια έχορηγοΰντο εις 
αύτό κατά τον χρόνον τής επί σχέσει εργασίας ’ Ιδιωτικού Δι
καίου ΰπηοεσίαε των.

"Αρθοον 22.
Διά τοΰ άρθρου τούτου σκοπεΐται ή εφαρμογή εις τον 

ΟΑΠ τής διατάςεως τοΰ άρθρου 2 τοΰ Π.Δ. 751/79 «περί 
τρόπου ένεργείας ΰπό τών Χ.Π.Δ.Δ. προμηθειών μισθώσεων 
καί εκμισθώσεων έν γένει αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, 
εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ώς καί έκτελέσεως εργα
σιών. ή όποια αφορά τήν συγκρότηση τών επιτροπών διε- 
νεεγείας διανωνισιιών».

"Αρθρον 23.
Κατ’ εφαρμογήν τοΰ Χ.Δ. 46/74 «περί χορηγήσεως στον 

’Οργανισμόν Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) δικαιο/ματος χρη- 
σιμοποιήσεως ώς χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων, ώς 
καί μηχανημάτων φόρτου άποφοίτων τής οικείας παρ’ αύτώ 
Σχολής Ταχυρρύθμου Έκπαιδεύσεως» ίδρύθη εις τον ΟΛΠ 
καί λειτουργεί Σχολή Ταχυρρύθμου Έκπαιδεύσεως.

Ή προβλεπομένη ανωτέρω Σχολή διά τοΰ άρθρου 23 τοΰ 
σχεδίου μετονομάζεται εις Κέντρον ’Επαγγελματικής Καταρ- 
τίσεως Προσωπικού ΟΛΠ.

Τό έν λόγω Κέντρον ’Επαγγελματικής Καταρτίσεως Προ- 
σο/πικοϋ Ο Λ Π άποβλέπει εις τήν κατάρτισιν, μετεκπαίδευσιν 
καί έςειδίκευσιν τοΰ προσωπικού τοΰ άπασχολουμένου εις τον 
χειρισμόν φορτίου καί τον χειρισμόν μηχανικών μέσων, ώς 
καί εις τήν συντήρησιν τοΰ μηχανικού έξοπλισμού τοΰ λιμέ- 
/ος, άνταποκρινόμενον εις τήν άνάγκην έςασφαλίσεως, άφ’ 
ενός μέν, κατςρτισμένου προσωπικού εις τάς λιμενικάς έρ
γασίας κατά τήν πρόσληψιν, άφ’ ετέρου δέ συνεχούς έπι- 
υορφώσεως τοΰ προσωπικού τούτου εις τάς προόδους τής 
τεχνικής εις τον τομέα χειρισμού καί διακινήσεως τών φορ
τίων.

Τό Κ.Ε.Κ. συνιστά. οϋς είναι εύνόητον, μίαν παραγωγικήν 
ίπένδυσιν, όπως γενικώς είναι πάσα παιδεία, έκ τής όποιας 
ίναμένεται ουσιαστική αΰξησις τής παραγωγικότατος τοΰ 
ιμένος, κυρίως είς τάς έργασίας διά τάς οποίας δεν ύφίσταται 

/ήμερον άντίστοιχος έκπαίδευσις καί όλα έξαρτώνται εκ 
Tic έαπειείας.

'Επίσης διά τοΰ αυτού άρθρου παρέχεται έξουσιοδότησις 
όπιος ρυθμισθοϋν λεπτομερέστερου τά τής συγκροτήσεως όρ- 
γανώσεως καί λειτουργίας τοΰ ώε άνω Κ.Ε.Κ. διά 11. Δ/τος 
έκδιδομένου τή προτάσει τών Υπουργών Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως καί ’Εμπορικής Xαυτιλίας.

"Αρθρον 24.

Διά τής παρούσςς διατάςεως κυροϋνται αί Κοιναί ’Απο
φάσεις 'Υπουργών Οικονομικών καί ’Εμπορικής Xαυτιλίας 
άφορώσαι εις τήν χορήγησιν προσθέτου αμοιβής ύπεραπο- 
δόσεως εργασίας εις τούς κάτωθι μονίμους υπαλλήλους τών 
’Οργανισμών Αιμένος Πειραιώς καί Θεσ κης : α) είς τούς 
χειριστάς Μηχανημάτων διακινήσεως φορτίων, β) εις τούς 
διαχειριστικούς υπαλλήλους καί γ) εις τούς τεχνικούς υπαλ
λήλους.

Ή πρόσθετος αΰτη αμοιβή θά χορηγείται δι’ άποφάσεως 
τών Διοικητικών Συμβουλίων Ο A11 καί ΟΑΘ εις τούς ανω
τέρω υπαλλήλους έφ’ όσον άποδεδειγμένως συμμετέχουν 
εις τήν ύπεραπόδοσιν τής φορτοεκφορτωτικής έργασίας.

Διά τούτο καί ή αμοιβή αΰτη θά καθορίζεται βάσει τών 
στοιχείων τοϋ συντελεσθέντος έργου ενός εκάστου υπαλλήλου 
καί ούχί ώς πάγιον έπίδομα.

_ ’ H χορήγησις τής ένλόγω αμοιβής ύπηγορεύθη έκ τών κά
τωθι λόγων :

α) κύριον χαρακτηριστικόν τών λιμένων είναι ή άπόδο- 
σις. Οί λιμενεργάτες οι όποιοι ύττηρετοΰν διά σχέσεως έρ
γασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου είς τον ΟΑΠ καί ΟΑΘ έργάΓονται 
καί αμείβονται βάσει τής άποδόσεως καί ώς έκ τούτου. : αί τό 
λοιπό προσωπικόν τών ’Οργανισμών άκολουθεΐ τον ρυθμόν 
έργασίας τών φορτοεκφορτωτών. Ούτω αί άνωτέρω κατη
γορία·. υπαλλήλων ευρισκόμενα·, εις άμεσον σχέσιν μέ τήν έρ- 
γασίαν (άπόδοσιν) τής έργατικής όμάδος είναι υποχρεωμέ
νοι νά παρακολουθούν τον ταχύ ρυθμόν έργασίας τών λι
μενεργατών.

Τό γεγονός αύτό έ'δωσε άφοομήν διεκδικήσεως έκ μέρους 
τοΰ άνωτέρω προσωπικού πρόσθετης άμοιβής ύπεραποδό- 
σεως.

Αιτήματα δέ τών Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων τοΰ 
άνωτέρω προσωπικού ΟΛΠ καί ΟΛΘ παραπέμφθησαν στο 
Β'. Συμβούλιον Συνδιαλλαγής κατά τάς διατάξεις τοΰ X. 
643/77 τό όποιον καί τά έπεδέχθη.

β) Συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής παρ. 9 τοΰ άρθρου 8 
τοΰ X. 643/77 «περί διασφαλίσεως τής συνδικαλιστικής έ- 
λευθερίας τών Δημοσίων Υπαλλήλων κλπ» ό αρμόδιος Υ
πουργός ώς καί οί Υπουργοί Προεδρίας Κυβερνήσεως καί 
Οικονομικών πρός τούς όποιους κοινοποιείται το πρακτικόν 
τοΰ Συμβουλίου Συνδιαλλαγής ΰποχρεοΰνται εις λήψιν τών 
αναγκαίο/'/ μέτρων διά τήν έφαρμογήν τής σ/μφο/νίας πού 
έπετεύχθη.

Κατόπιν τών άνωτέρω καί μετά άπό άπεργιακές κινητο
ποιήσεις τών ύπαλλ.ή/.ων έξεδόθησαν αί κυρούμεναι διά τοΰ 
παρόντος άρθρου αποφάσεις πρός αποφυγήν άνωμαλιών είς 
τήν λειτουργικότητα τών δύο μεγαλυτέρο/ν λιμένων τοΰ 
Κράτους.

"Αρθρον 25.
Διά τοΰ άρθρου αύτοΰ σκοπεΐται ή κατάργησις πάσης γε

νικής ή ειδικής τάξεως άντικειμένης είς τον παρόντα νόμον.
Κατόπιν τών άνο/τέρω καί προκειμέ'/ου νά καταστή δυνατή 

ή ύλοποίησις άναλυτικώς έκτεθέντων σκοπών καί έπιδιώ- 
ξεο/ν. εϊσηγούμεθα τήν ψήφισιν τοΰ παρόντος Χομοσχεδίου.

Έν Πειραιεϊ τή 14 ’Απριλίου 1981

Ό Ύπουογός Έαποοικής Ναυτιλίας 
ΙΩΑΧΧΗΣ Β. ΦΙΚΙΩΡΗΣ


